Landsmøte Norges Skidommerlaug 2018, Gardermoen

25. – 27. mai

Leder har ordet.
Våren er kommet og en fantastisk sesong er over, men vi
mangler fortsatt en ener, men verdensmester i Oberstdorf
ble Daniel-Andre Tande.
Under OL fikk Robert Johansson bronse i liten og stor
bakke. Lagmessig er det ingen som slår oss i Norge, med
unntak av et laghopp ellers vant vi alle denne sesongen og
ble kronet med OL-Gull i Pyeongchang med klar seier.
Våre damer har kommet opp på et høyt nivå.
Der har Maren Lundby hvert foregangs idol. Pall plass i alle renn og med OL Gull
har hun vist veien for nye jenter.
RAW AIR ble i år en større suksess med hopping i alle bakkene. Stor seier i
laghopping i Holmenkollen og Vikersund. Daniel-Andre Tande overrasket med seier
i Holmenkollen på søndag.
Det ble ikke de store lengdene i Vikersund denne gangen etter at overgangen var
endret.
Det er en ting som dommerlaugene har kommentert, hvorfor blir det ikke satt opp
dommere på rennene, da alle renn en stadfestet med TD, videomåler og
utstyrskontroll samt rennkoordinator.
Dette vil gjøre arbeidet lettere for alle, om dommerne var på plass. Da kunne man
sikker unngå at flere måtte si fra seg oppdrag.
Håper at mange finner veien til vårt Landsmøte 25. - 27. mai 2018 på
Gardermoen Airport Hotel.
God sommer.
Terje Haugerud

LANDSMØTET 2018

Dagsorden og forretningsorden
Ifølge Norges Skidommerlaugs lov §6, skal landsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne frammøtte representanter.
Godkjenne saksliste og dagsorden.
Velge dirigent(er), sekretær(er) og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle styrets beretning.
Behandle revidert regnskap.
Fastsette medlemskontingent med betalingsfrist.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette budsjett.
Valg:
a/ Leder for 1 år.
b/ Sekretær for 2 år.
c/ Varamedlem til styret for 2 år.
d/ Valgkomitè på 3 medlemmer.

Forretningsorden:
1. Tinget ledes av valgte dirigenter. Protokoll føres av valgte sekretærer.
2. Representantene forlanger ordet ved fremvisning av sine nummerskilt. Ingen
representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på sakslisten,
settes taletiden til 10 minutter første gang og 5 minutter andre og tredje gang. Til
forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang, og høyst ett – 1 – minutt for
hver sak.
Dirigenten kan foreslå forkortelse av taletiden og strek etter inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet av
forslagsstillerens navn. Forslag må fremmes før strek er satt. Forslag kan bare
fremmes i saker som står på sakslisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
loven fastsetter. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt,
5. Forslag og vedtak føres inn i protokoll, og underskrives av to valgte representanter.

Dommerkontakt vil bli trykket i
hefte til Landsmøtet,
Gardermoen.
26 mai 2018,
det er en del av saksdokumentene!

STYRETS BERETNING
PKT.1

ORGANISASJON

1.1

Under Landsmøtet i Stavern 20 mai 2017 som var et meget vellykket
Landsmøte i Norges skidommerlaug under fantastiske flotte varme dager.
Leder, sekretær og kasserer, og varamedlem var tilstede.
Styremedlemmene skal ikke konstituere seg, men velges til sine funksjoner
direkte på Landsmøtet. Styret fikk deretter denne sammensetningen.

1.1.1

Styret:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem

Terje Haugerud
Harald Blakseth
Bjørnar Pettersen
Trond Bysveen

1.1.2

Revisor:
Vara-revisor:

Kolbjørn Asphaug
Oppland SDL
Johan Inge Rønningen Oppland SDL

1.1.3

Valgkomite:

Tor Zachariassen
John Even Westby
Atle Opdahl

1.2.1

Redaktør for “Dommerkontakt” og ”Nettsiden”
Redaktør:
Styret i NSDL

1.3.1

Hedersbevisning:

1.4

Styrets møtevirksomhet.
I driftsåret 2017/18 er det avholdt 4 styremøter, to medlemsmøter derav et
Høstmøte i nov. 2017 med bra deltakelse. Skidommerlaugene var representert
med alle laugsledere, med unntak de fra Nordland og videre nordover i
landet. På Høstmøte i nov. 2017 var NSF/ Hopp v/ Arrangementssjef
Ståle Villumstad til stede. I tillegg Ole Walseth som leder for NSF/HK
Arrangementskomitee og leder NSF/KK Paul Einar Borgen
Det er behandlet i alt 47 saker.

1.5
1.5.1

TD/Dommere sesongen 2017/18
Antall medlemmer.
134 medlemmer er registrert i NSDL denne sesongen.

Buskerud SDL
Akershus SDL
Telemark/Vestfold SDL
Hedmark SDL

Akershus SDL
Oslo SDL
Nord Trøndelag SDL

Styret i NSDL

Fordelingen på TD’er og dommere er som følger siste sesong:
FIS TD hopp
04
FIS TD kombinert
03
FIS Dommere
10
FIS Videomåler
02
FIS Dommere Aspiranter
01
Nasjonale TD hopp
24
Nasjonale TD kombinert
18
Forbundsdommere
90
Forbundsmålere
82
Kretsdommere og målere/TD asp 40
1.5.1.1

Passive medlemmer:
Det er registrert 6 passive medlemmer.

1.5.1.2

Medlemsutvikling.
Medlemstallet i sesongen 2017/18 ut fra medlemsliste 01.01.2018 har en liten
nedgang. 134 medlemmer mot 146 medlemmer året før. Det er nedgang på
12 medlemmer. Etter det som har hendt mellom NSF og NSDL de siste 5 årene,
synes vi i styret at medlemmene holder seg fortsatt til NSDL. Vi må ikke gi opp
ovenfor NSF, tror på løsning etter hvert som tiden går. Sammen er vi sterke og
at medlemmene har tiltro til NSDL som en interesseorganisasjon. Styret ser
frem til en mere konstruktiv samarbeide med NSF i tiden fremover, slik at NSDL
kan være en interesseorganisasjon ovenfor NSF/hopp.

PKT. 2 ADMINISTRASJON
2.1

Norges Skidommerlaug har ingen fast administrasjon, og alt arbeid utføres av
hvert enkelt styremedlem. Norges skidommerlaug har nå blitt en interesseorganisasjon for sine medlemmer, og har ikke noe bestemmelsesrett ovenfor
NSF. Tidligere var vi representert i HK, noe vi ikke er lenger.

2.2

Når det gjelder oppsett av TD/dommere og utdanning har NSF overtatt alt dette.
Om NSDL vil få igjen noe av dette er uvisst i skrivende stund. Ønske er at NSDL
kan få oppgave som en interesseorganisasjon å bistå med oppsettene og
fordelingene av oppdrag i samarbeid med NSF. Kan her skimte over til
fotballforbundet (NFF). Det hadde vært å håpe på at NSDL også kunne som en
interesseorganisasjon vært med på utdanningssiden vedr. dommere og TDer.

PKT.3

INFORMASJON

3.1.

Dommerkontakt.
Det ble vedtatt i at medlemsbladet ”Dommerkontakt” 2016/17 blitt utgitt med et
nummer. Det er foran landsmøtet med hovedsakelig årsberetning og
landsmøtesaker.

3.2

Internettsiden
Hjemmesiden www.nsdl.no fungerer bra. Men nettsiden kunne vært enda bedre
utnyttet. Vi savner innlegg fra skidommerlaugene eller medlemmer som kan
legges ut.
TDer og dommere som har hatt internasjonale oppdrag kunne lage et lite
resymé fra rennene og opplevelsen, samt fra nasjonale renn. I tillegg resultater
og bilder. Dette i tillegg til det styret legger ville gjort nettsiden enda mer
interessant.

3.3

Facebook (FB)
Facebook siden er flittig benyttet av dere dommere når dere er ute og
representerer og dømmer. Dere legger inn informasjon og bilder,
moro å kunne se oppdragene deres på FB. Håper dette blir gjort så ofte som
mulig også i fremtiden.

3.4

Informasjon
All informasjon blir sendt ut til alle medlemmer av Norges skidommerlaug via
e-post. Skidommerlaugene har ansvar for at de eventuelt videresender og
spesielt til de som ikke har e-post. I tillegg legges alltid informasjonen på NSDL
nettside, og aktuelle opplysninger. Det er viktig at postadresser, telefonnummer,
mobilnummer og mailadresser til medlemmene som endres snarest mulig
meldes til NSDLs styre, og her vil styret skryte at kommunikasjon denne
sesongen har vært meget bra. Ser ut til at skidommerlaugene har kontrollen på
det som ligger på NSDLs nettside og melder inn fortløpende det som ikke
stemmer.

3.5

I svevet
Bladet ”I Svevet” gis ut i samarbeid med ”Hoppsporten Venner”. Gjennom dette
bladet får vi ut en del opplysninger rundt det arbeidet NSDL utfører.
Kolbjørn Asphaug er redaktør for dette bladet. Fra 2017 er det NSDL som har
ansvaret for regnskapet for bladet «I Svevet». Bladet «I Svevet» gir også en del
inntekter til NSDL. Bladet utgis til alle lisensbetalende hoppere, skikretser, NSF,
NSDLs medlemmer, annonsører og andre personer innen hoppsporten.

PKT. 4 REPRESENTASJON
Her har vi summert opp antall internasjonale oppdrag de 3 siste sesongene fordi det er
viktig å følge med utviklingen antall internasjonale oppdrag. Som dere ser har Norge hatt
stigende internasjonale oppdrag gjennom de siste 3 årene. Altså Norge er på kartet til FIS.
Antall dommeroppdrag ser ut til å holde se stabilt på dette nivået. TD oppdrag tildeles
personlig, og vil variere noe pr år.

TD-oppdrag WC
COC

Ses. 2017/2018
6
2

Ses. 2016/2017
5
(1)

Ses. 2015/2016
6
2

TD-ass

WC
COC

0
4

0
0

0
2

TD-komb,

WC
COC

0
4

1
2

1
0

TD-ass komb.WC
COC

6
0

4
1

6
2

Dommeroppd.WC
COC/FIScup

26
36

25
30

26
28

Mesterskap TD
TD-ass
Dommer
Målesjef

2
0
0
2

1
0
1
0

0
1
2
1

Totalt antall oppdrag

88

71

82

PKT. 5 DOMMERUTDANNING
5.1

Det er NSF ved dommerutdanningsutvalget som har overtatt all utdanning og
utdanningsprogram. Styret ser positivt på at det er gjennomført både TD kurs og
forbundsdommerkurs de siste årene, noe som lå nede i 3-4 år.
Har henstilt til NSF å sende invitasjon til Norges skidommerlaug direkte når kurs
skal avholdes, de har sendt invitasjonen til skikretsene og derfor kan man gå glipp
av kursene. NSDL har ennå ikke gitt opp håpet om samarbeid med NSF, til bedre
samarbeid med interesseorganisasjonen NSDL til sterkere vil også NSF bli.

PKT. 6 DOMMEROPPSETTING
6.1

Det er NSF ved oppsettingsutvalget som fordeler hvilke kretslaug som skal ha
TD og dommere til RC og NC-renn. NC-renn og større renn ble satt opp sentralt av
NSF siste sesong. Ved avlysning av renn etter oppsatt terminliste eller endring av
dommere i de aktuelle oppsatte terminfestet hopprenn, ble dette overlevert fra
sentrale hold til skikretsene å foreta ny oppnevninger av TD og dommere.
RC renn ble TD og dommere oppnevnte av de enkelte skikretser.
NSF har opprettet kretsdommerutvalg i skikretsene hvor det sitter 3 personer.
Erfaring tilsier at skikretsene ønsket personer som er medlemmer i
skidommerlaugene til å sitte i disse kretsdommerutvalgene.

PKT. 7

HEDERSBEVISNING

7.1

Styret har overtatt Hedersbevisningskomiteen jobben. Styret har jobbet med flere
kandidater for å finne ut om de tilfredsstiller kravene i statuttene for
hedersbevisninger.

7.2

NSDLs hedersbevisning skal henge meget høyt og skal kun tildeles medlemmer
som gjennom mange år har utført en særdeles stor innsats for hoppsporten,
dommergjerningen og organisasjonen. Jfr. vedtatte statutter.

7.3

Utnevnelse i 2017: Gullnål m/diplom tildelt, Sigurd Meløe, Buskerud SDL
Innsatspokalen NSDL 2017 tildelt Vidar Nybakken, Hedmark SDL

PKT. 8 ØKONOMI
8.1

Innbetalingsfrist for medlemskontingenten er innen 25.mai. Den skal betales
kretsvis og varsel blir sendt ut av kasserer i god tid. Utmeldelse skal skje skriftlig.

8.2

NSDL får ikke noe mere støtte fra HK og KK. Men vi har mottatt støtte fra bladet
”I Svevet”. Bladet vil fortsette å komme ut 2 ganger i året.

8.3

I driftsåret 2017 fikk vi et overskudd på kr. 22 170,28. Våre største utgiftsposter
var Landsmøte, styremøte og dommerkontakt. Våre største inntekter kommer fra
medlemskontingenten og bladet «I svevet».

PKT. 9 AVSLUTNING
Vi kan oppsummere med at dette har vært en spesiell periode i NSDLs historie de siste
årene etter landsmøte 2012 på Holmsbu. De oppgavene som NSDL utførte tidligere er helt
eller delvis borte og setter sitt preg på interesseorganisasjonen.
Men fortsatt har det vært mange fine oppdrag for NSDLs medlemmer både innenlands og
utenlands. Registrerer at det er færre TD og dommere som får store oppgaver innenlands.
Med de store endringene som har vært med lovverket i NSF er det nå en helt ny situasjon
for NSDL. På landsmøtet i Molde ble vedtektene endret slik at NSDL pr. dato er en
interesseorganisasjon for TD-er/dommere/målesjefer. Det arbeides fortsatt med å finne
frem til hvilke arbeidsoppgaver som NSDLs skal kunne ha i fremtiden.

Det er viktig at TD-er og dommerne har en interesseorganisasjon som forsøker å ivareta
medlemmenes interesser så langt det er mulig.
NSDL har stor tro på at arrangementssjef i NSF Ståle Villumstad vil ha en nært og godt
samarbeide med dommerlauget, dette uttrykte han på vårt høstmøte 2017.
Til slutt vil vi i styret takke alle i NSDL for det arbeidet de nedlegger gjennom sesongen.
Og en ekstra takk til alle medlemmene i NSDL som utfører oppgavene som TD, dommere
og målere som er viktig for hopp- og kombinertsporten. Og de samme personene utfører i
mange tilfeller også andre oppgaver i forbindelse med arrangementene.
Dal 04.mai 2018.
Terje Haugerud (sign)
Leder

Harald Blakseth (sign)
Sekretær

Bjørnar Pettersen (sign)
Kasserer

Støtt våre sponsorer i denne Dommerkontakt

Landsmøtesak pkt. 5 - Regnskap - Revisjonsberetning
Resultatregnskap pr. 31.12.2017
Driftsinntekter:

Medlemskontingent NSDL
Annonseinntekter
„I svevet“ inntekter
Bankrenter

Sum driftsinntekter

Budsjett
2017

Res. 2016

Res. 2017

Budsjett 2018

36 000,00

32 750,00

36 000,00

5 000,00

4 000,00

4 000,00

39 000,00

40 000,00

35 000,00

500,00

507,28

600,00

86 030,79

80 500,00

77 257,28

75 600,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

12 500,00

7 595,00

3 500,00

2 884,00

3 000,00

36 500,00
4 000,00
45 000,00
530,79

Driftskostnader:

Godtgjørelse til styret
Leie datasystemer

-

-

Landsmøte, Høstmøte,
Landsmøteutgifter

32 311,00

30 000,00

14 491,00

26 000,00

Styremøteutgifter

3 464,00

6 500,00

1 419,00

5 000,00

Høstmøteutgifter

14 015,00

14 000,00

6 829,00

12 000,00

Dommerkontakt

10 815,00

10 000,00

4 000,00

Porto

-

-

3 174,00

-

Reisekostnader

-

-

1 735,00

5 000,00

3 000,00

930,00

2 000,00

-

10 350,00

-

307,00

500,00

275,00

300,00

Sum driftskostnader

83 857,00

80 500,00

55 087,00

69 800,00

Driftsresultat

2 173,79

22 170,28

5 800,00

Gaver, blomster

2 350,00
-

Avskrivninger
Bankutgifter

-

BALANSE pr. 31.12.2017
Eiendeler:

2016

2017

31.12.

31.12.

Anleggsmidler

Materiell på lager

9 220,00

0,00

Gaver på lager

1 130,00

0,00

Sum anleggsmidler

10 350,00

0,00

Driftskonto 1627.14.56844

49 782,44

83 505,84

Høyrentekto. 1627.11.60546

89 082,21

84 550,09

138 864,65

168 055,93

149 214,65

168 055,93

143 712,36

149 214,65

Gjeld

3 329,00

-3 329,00

Årsresultat (opptj.
egenkapital)

2 173,29

22 170,28

149 214,65

168 055,93

Omløpsmidler

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Gjeld /egenkapital

Egenkapital

Egenkapital pr. 1.1.

Sum egenkapital

Terje Haugerud
Leder (sign)

Harald Blakseth
Sekretær (sign)

Bjørnar Pettersen
Kasserer (sign)

Landsmøtesak pkt. 6.
Fastsettelse medlemskontingent med betalingsfrist.
Styret i Norges skidommerlaug foreslår at medlemskontingenten blir
uforandret for sesongen 2019 – 2020: kr. 250,-Betalingsfrist for sesongen 2019 – 2020: 25 mai 2019
Styrets innstilling:

Styrets innstilling er enstemmig.

Landsmøtesak pkt. 7. - Innkommet forslag.

Forslag til arbeidsinstruks for NSDL
• Få til et samarbeide med NSF- hopp angående felles høstmøte. Hvor vi
har ca. 2-3 timer felles og deretter går hvert til vårt.
(Der vi kan utfylle hverandre med forslag til beste for hoppsporten)
• Ha god kontakt med Arrangementsutvalget og ledelsen i NSF.
• Hvor NSDL gjennom arrangementsutvalget kan ta opp forbedringer
som kan gjøres i enkelt hoppbakker gjerne etter innspill fra noen som
har vært i bakken dommer / TD. Samt hvordan servicen er for dommer
/TD og andre som er oppnevnt under de forskjellige arrangementet.
• Oppfordre dommerlaugene til å komme med stoff og bilder til bladet i
Svevet. (det er jo her vi får en stor inntekt så alle bidrag er viktig)
• Jobbe systematisk for å ha en oppdatert hjemmeside.
• Ha møte med og dommeroppsettningsutvalget for å kunne sammen
påvirke til å få en bedre fordeling av oppdrag av TD/dommere på
landsbasis. (Her vil det også være en mulighet for at NSDL kan
sponse enkelte oppdrag slik at det blir attraktivt å være dommer.)
• Jobbe aktivt for å få alle dommere og TD til å melde seg inn i NSDL
• Påvirke dommerlaugene til å kjøre kurs for å få nye dommere og TD.
(Her må hver krets dommerlaug legge inn planer for å få dette til,
ellers kommer vi å få manko på dommere, som igjen vil resultere at
renn bli kjørt med 3 dommere.)
• Jobbe med utvikling av eksterne tilbud for medlemmene, f.eks
samarbeide med turoperatører for å få gode tilbud på sportsreiser ect.
• NSDL som en intresseorganisasjon må sørge for at våre medlemmer får
relevant og oppdaterte nyheter og bli gjort kjent med regelendringer, og
at våre medlemmer får den info og godtgjørelse dem har krav på
ovenfor NSF.
Styrets innstilling:
Forslaget legges frem under Landsmøte 2018 som en arbeidsinstruks
ved siden av vedtektene til NSDL til behandling.

Landsmøtesak pkt. 8. - Behandle budsjett.
Viser her til Landsmøtesak nr. 5 – Regnskap.
Under Resultatregnskap pr. 31.12.2017 er budsjettet for 2018 lagt inn.

Landsmøtesak pkt. 9. - VALG.
I følge valgkomiteen er valget allerede i havn med kandidater.
Listen vil bli lagt frem under Landsmøte 2018,
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til vervene.
Alle må vente i spenning !

Landsmøte fortsetter etter lunsj
med medlemsmøte.
Velkommen.
NORGES SKIDOMMERLAUG STYRE OG UTVALG 2017/18

Leder
Haugerud, Terje
Buskerud SDL
924 09 702 m
32 13 00 00 h
Mail:
terje.elg@gmail.com

Sekretær
Blakseth, Harald
Akershus SDL
416 99 745 m

Kasserer
Bjørnar Pettersen
Telemark/Vestfold SDL
976 10 582m

Mail:
harolav@online.no

Mail:
pettersen.bjo@gmail.com

Varamedlem
Trond Bysveen
Hedmark SDL
959 08 724 m
62 58 75 97 h
Mail:
trondmurer@yahoo.no

Notater:

Vi ønsker alle
landsmøtedeltakere hjertelig
velkommen til det triveligste
hotellet på Gardermoen!

